
organiseert een open 
groepstentoonstelling

rond het thema

in The Gallery in Genk
van vrijdag 30 september

tot zondag 16 oktober 2022





1. Twee2 is...

dualiteit
man < > vrouw
licht < > donker
boven < > onder
geloof < > wetenschap
gezelschap
confrontatie
aantrekken en afstoten

egotiek en erotiek (het verlangen 
naar gezelschap en toch je eigenheid, 
zelfstandigheid bewaren) 

ruzie
jaloezie
dialoog
vriendschap
paar, koppel, duo, 
twee polen, tegenpolen
twee uiteinden (stok, touw, ...)

keuze... dus verwarring, twijfel, stress, ...

schaduw

symmetrie (twee armen, benen, ogen, ...)
verschillend en gelijkend (twee druppels 
water)

binair (dus ook: 1 en 0)
bisexueel, bicultureel, bilateraal, biënnale, 
bigamie, bipolair, ...

twee honden vechten...
twee walletjes
voor twee tellen
mes dat aan twee kanten snijdt
twee maten en gewichten
het één of het ander... kiezen tussen twee
de (eeuwige) tweede 
‘to be twee’... cool zijn door anti-cool te zijn

kleinste en enige even priemgetal
even
2 x 2 = 2 + 2
twee punten geeft één lijn

stereo

één is te weinig en drie is teveel
tweeling
twin towers

het grote verschil met één: 
god, eenzaam, alleenheerser, dictator
rekening houden

twee dingen (die al dan niet samen passen) 
samenvoegen

twee componenten... samenwerken dus

twee kan je splitsen,
maar heeft geen midden
2 helften... één tweede... iets opdelen... 

Ondanks het thema... luidt de opdracht:
neem deel met één werk over het thema ‘twee’



2. Praktisch - Chronologisch

Vóór 31 augustus 2022: inschrijven 

1. stort 65 euro* op reknr. BE23 9791 4660 4791 
 met vermelding van ‘TWEE’ en de naam van de kunstenaar.
 (dus als je partner betaalt, zorg dan dat zeker ook jouw eigen naam vermeld wordt!).
 Leden van Kunstenarij (die lidgeld betaalden in 2022) betalen geen deelnamekost!
 * - niet-leden van Kunstenarij betalen 65 euro
    - studenten (niet-leden) betalen 35 euro
    - leden zijn gratis

2. Bevestig je betaling tevens via mail met je persoonlijke gegevens 
 (naam, adres, telefoonnummer, mailadres) naar  kunstenarij@gmail.com
 Doe dit auB ENKEL via mail! Niet via Whatsapp, instagram, sms, op straat, ...

3. Mail ook het bijgevoegd inschrijvingsformulier. (staat ook apart op de website)
 Mail een foto (of een schets of een omschrijving van het idee) van het werk door.
 Vermeld hierbij: naam werk, techniek, afmetingen, verkoopprijs. 

Woensdag 28 september ’22 van 17 tot 18 uur: werk binnen brengen in The Gallery
Molenstraat 7 in Genk centrum.
Kunstenaars die nà 18 uur willen helpen bij het opstellen en ophangen zijn zéker welkom!
- 2D-werk moet ophang-klaar zijn! (draad, ogen, haken, ...) 
- Sokkels voor 3D-werk moeten zelf voorzien worden.

Vrijdag 30 september ’22 om 20 uur: Opening tentoonstelling 
Tenzij dat niet mag door de Covid-19-maatregelen.

Zaterdag 1 & zondag 2 oktober van 14 tot 17 uur: tentoonstelling
Woensdag 5 oktober om 19 uur: nocturne
Vrijdag 7, zaterdag 8 & zondag 9 oktober van 14 tot 17 uur: tentoonstelling
Woensdag 12 oktober om 19 uur: nocturne
Vrijdag 14, zaterdag 15 & zondag 16 oktober van 14 tot 17 uur: tentoonstelling

Geef ook je naam (en juiste datum) door wanneer je toezicht kan houden.
Op de woensdagavonden is er géén permanentie nodig!
  
Zondag 16 oktober om 17 uur (tot 18 uur): afbouw tentoonstelling 
Iedere kunstenaar komt zijn/haar werk afhalen. 



3. Algemeen

1   Deze tentoonstelling wordt georganiseerd door Kunstenarij met als partner Stad Genk.

2   De tentoonstelling gaat door in The Gallery, Molenstraat 7 in Genk 

3   De tentoonstelling staat open voor schilderijen, foto’s, beeldhouwwerk, keramiek, videokunst, 
     tekeningen, installaties, ... 

4   De kunstenaar maakt:
     één tweedimensionaal werk met een maximum-formaat 100 x 100 cm;
     of één driedimensionaal werk met een maximum-grond-formaat 100 x 100 cm.    
     De gebruikte technieken zijn vrij. Ook gemengde technieken zijn toegelaten.  
     Het thema is ‘Twee’. 

5  Inschrijven vóór 31 augustus 2022
    • Persoonlijke inschrijving: 
    geef je persoonlijke gegevens door en betaal het inschrijvingsgeld voor 31 augustus 2022.  
    Deelnemers die geen lid zijn van Kunstenarij, betalen 65 euro bij inschrijving (studenten 35 euro)
    op rekeningnummer BE23 9791 4660 4791.
    De inschrijving is pas definitief na ontvangst van het inschrijvingsgeld én de bevestigingsmail.
    Het inschrijvingsgeld van betalende leden (werkjaar 2022) van Kunstenarij, wordt gedragen door Kunstenarij. 
    • Inschrijving van het werk: 
    zend het bijgevoegd inschrijvingsformulier terug voor 31 augustus 2022.

6   Elk werk zal op de achterzijde volgende vermeldingen dragen: 
    - naam van het werk;  
    - naam en contactgegevens van de kunstenaar;  
    - gebruikte techniek; 
    - de verkoopprijs

7   Kunstenaars schrijven zich in met 1 (één) werk.
     Afhankelijk van het aantal inschrijvingen KAN het aantal werken verhoogd worden. 
     In geval er te veel inschrijvingen zijn voor de beschikbare ruimte, kunnen werken geweigerd worden.
     Deze selectie gebeurt op basis van inhoudelijke en vormelijke kwaliteiten van het werk.

8   Tweedimensioneel werk moet volledig klaar zijn om op te hangen. 
     (voorzien van oogjes, haakjes, draad, ...)
     Kunstenaars met driedimensioneel werk zorgen, indien nodig, voor hun eigen sokkel.

9   Het kunstwerk blijft ten allen tijde eigendom van de deelnemer. 

10  Kunstenarij beslecht autonoom elk onvoorzien probleem en behoudt zich tevens het recht voor om, 
      zonder opgave van redenen, werken of kunstenaars te weigeren.



4. Inschrijvingsformulier

Volledig ingevuld terugsturen vóór 31 augustus 2022 naar kunstenarij@gmail.com

>>> PERSOONLIJKE GEGEVENS

Naam + voornaam:                                                                      

Eventueel: Artiestennaam:                                                                 

Volledig adres:                                                                        

                                                                                                                           

Telefoon:                                                                             

E-mail:                                                                              

>>> OVER HET WERK

Titel van het kunstwerk:                                                                   

Techniek:                                                                            

Afmetingen:                                                                           

Verkoopprijs:                                                                           

>>> PERMANENTIE

Ik kan toezicht houden op volgende data:                                                       

o  Ja, ik voeg een foto, een schets of een duidelijke omschrijving van mijn werk toe! Handtekening:


